
Trygghet 

I Stockholm ska alla stadsdelar vara trygga. Vi vill att både brotten och brottens orsaker ska 
bekämpas. Den ökande grova och organiserade brottsligheten är ett bevis på att staden 
misslyckats. Skjutningarna har minskat i övriga Sverige men inte i Stockholmsregionen. Vi gör 
en historisk satsning för att öka tryggheten i Stockholm. Vi satsar på både ordningsvakter, 
trygghetsinvesteringar och socialt förebyggande arbete. Där den borgerliga politiken har under 
mandatperioden minskat resurserna till förskola, skola samt stadens verksamhet för barn och 
unga ger vi utrymme för exempelvis fler lärare, fler mötesplatser och utökat uppsökande arbete. 
Vi lyssnar på polisen och akademin när de säger att staden ska stärka upp det förebyggande 
arbetet – det går att stoppa gängens rekrytering av unga. 

Bakgrund och några av våra förslag 
Tryggheten i Stockholm kan öka om staden förmår att arbeta med brottsprevention. Det går 
att bekämpa kriminalitet här och nu samtidigt som man bygger ett samhälle som håller ihop. 
Det handlar om alltifrån situationell prevention för att förhindra och försvåra brott till social 
prevention för att genom brottsförebyggande arbete säkerställa att rekryteringarna till 
kriminalitet stoppas.  
 
Stadsdelsnämnderna får ett utökat uppdrag och ökade förutsättningar att samla allt 
trygghetsarbete och fördela resurser till verksamheter utifrån de behov som respektive 
stadsdelsnämnd har. Varje stadsdelsnämnd avgör vad medlen ska användas till efter dialog 
med andra nämnder, Polisen, akademin, civilsamhället och näringslivet. Syftet ska vara att 
tryggheten ska stärkas på både på kort och lång sikt. Insatserna ska vara grundade i vetenskap 
och beprövad erfarenhet om vad som är effektiva insatser. Medlen ska i huvudsak användas 
till social prevention med fokus på att färre unga lockas till kriminalitet och med målet att 
ingen ung ska vara kriminell senast år 2030. Det ökade anslaget till stadsdelsnämnderna är 
långsiktigt och under åtta år ska 200 miljoner kronor fördelas årligen (+200 mnkr). 
Kommunstyrelsen och socialnämnden får också medel för att stödja stadsdelsnämnderna i 
arbetet. Därtill gör vi andra satsningar som redovisas nedan.  

Några av våra förslag för ett tryggare Stockholm  
• En Stockholmsmodell för det förebyggande arbetet ska tas fram i syfte att säkerställa 

att det förebyggande och uppsökande arbetet är konsekvent, trygghetsskapande och 
likställd. 

 
• Vi satsar på förskola och skola. Genom förstärkt arbete för att öka skolnärvaron och 

bättre skolresultat ska fler barn och unga rustas med skyddsfaktorer (se faktablad om 
utbildning). Vi sätter in insatser för att möta ungdomsarbetslösheten och säkerställer 
att unga ska ha arbete, praktik eller en utbildning inom 90 dagar (se faktablad om 
jobb) 
 

• Tryggare skola genom avgiftsfria fritidsklubbar, Åtta till åtta-öppet skolor med ökat 
antal vuxna på fler skolor, läxläsningsinsatser, fritidsaktiviteter i skolan i samverkan 
med föreningslivet samt säkerhetsinsatser i skolan (+40 mnkr)  
 

• Fritidsklubbarna ska avgiftsbefrias och ett särskilt stöd till fritidshem i socialt utsatta 
områden införs. Skolan ska vara en trygg plats för barn- och unga i staden och därför 
sänker vi trösklarna för barn att delta i fritidsklubbarnas och fritidshemmens 



verksamhet.  
 

• Den psykiska ohälsan bland barn och unga ska minska. Det är viktigt att tidiga 
åtgärder sätts in, att elevhälsan förstärks och att skolorna arbetar förebyggande för att 
stärka ungas hälsa. Elevhälsan är en viktig nyckel för att elever bättre ska kunna klara 
kunskapsmålen. (+30 mnkr utöver schablonhöjningen)  
 

• Alla föräldrar och nyblivna föräldrar i Stockholm ska erbjudas stöd och program i 
föräldraskap. Allt fler signalerar att de behöver råd och stöd i föräldraskapet. Här är 
det viktigt att samhället möter upp när människor önskar stöd. Samtidigt som Polis 
och akademin pekar ut att föräldrar är viktiga i det brottsförebyggande arbetet när de 
ger sunda normer och värderingar Vi vill att väntetiderna till 
föräldraskapsprogrammen ska kortas och fler få möjlighet att delta. (+5 mnkr) 
 

• Tidigare chefer och högre tjänstemän ska rekryteras till ett nytt förstärkningsteam vars 
fokus blir att stoppa rekryteringar av unga till kriminalitet. Särskilda insatsteam som 
riktar sig till familjer med unga som har kriminella tendenser eller där 
varningssignaler finns inrättas. (+4mnkr) 
 

• Arbetet mot droger ska trappas upp och ungas missbruk ska ned. Framtid Stockholm 
och verksamheten Mini Maria ges förstärkning för att utreda och behandla fler unga 
som missbrukar alkohol och droger. (+5 mnkr)  
 

• Framtid Stockholm får en ny filial i Söderort. Tidiga insatser och stöd till barn/unga i 
missbruk och kriminalitet, och deras familjer, är en viktig del i stadens trygghetsarbete 
för att bryta rekrytering till brottslighet och gängkriminalitet. Filialen Framtid 
Stockholm Järva som kom till under den förra mandatperioden och nu vill öppna en ny 
på södra sidan – Framtid Stockholm Söderort. (+10 mnkr) 
 

• Droger i avloppsvatten ska testas. Dagligen används en stor mängd droger i 
Stockholm som förutom att skapa lidande för den enskilde också göder gängen och 
den organiserade brottsligheten. En analys av avloppsvatten ska göras för att se hur 
mycket droger det används i Stockholm. Analysen kan sedan användas av staden och 
polisen för att avgöra vilka insatser som ska sättas in. (+2 mnkr) 
 

• God beredskap för att ge insatser till de som har utvecklat missbruk under 
coronapandemin. Det finns en stor risk att alkoholmissbruk, drogmissbruk och spel 
om pengar har ökat under pandemin enligt stadens analyser av pandemins påverkan på 
särskilt utsatta grupper. Socialtjänsten ska vara redo att stöd och insatser.  
 

• Fler fältassistenter och ökat öppethållande på fritidsgårdar (+13 mnkr) 
 

• Personer som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt 
med staden inom 24 timmar. Vi vill förstärka avhopparverksamheten och vill därför 
inrätta en särskild avhopparlinje i kommunens regi, dit man kan ringa anonymt dygnet 
runt och få hjälp med att lämna det kriminella. Denna ska vara öppen även för 
anhöriga som oroar sig över närstående. (+1 mnkr) Därtill är de sociala 
insatsgrupperna viktiga och vi vill att de effektivaste metoderna ska användas i stödet 
till individen.  
 



• Staden ska i samråd med polisen ta initiativ till samarbete med andra kommuner så att 
personer kan lämna Stockholm snabbt om det behövs för att kunna bryta helt med 
kriminaliteten.  
 

• Fler trygghetskontor och platssamverkan ska etableras utifrån polisens bedömningar 
och i samråd med berörda aktörer som näringsidkare, stadsdelsnämnder och 
fastighetsägare. Stureplan är en plats som vi menar skulle behöva ett trygghetskontor.  
 

• Socialtjänsten och polisen har på alltfler stadsdelar börjat sitta tillsammans. Det är bra 
och staden ska sträva efter att samlokalisera socialsekreterare och polis i alla stadens 
lokalpolisområden. Vi vill att staden också prövar samlokaliseringar med andra 
myndigheter. Positiva synergieffekter uppstår när aktörer eller verksamheter 
lokaliseras tillsammans.  
 

• Stärkt arbete mot välfärdsbrottslighet. Stockholm ska stärka arbetet för att motverka 
den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. En analys av stadens samtliga 
upphandlingar ska göras för att täppa till kriminellas möjlighet att infiltrera staden och 
utnyttja välfärdssystemet. (+3 mnkr) 
 

• Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska förstärkas. 
Mörkertalet är stort och har ökat under pandemin då många har varit isolerade och 
verksamheter har varit stängda. Socialtjänsten ska ha beredskap och nära samverkan 
med kvinnojourerna för att kunna ge stöd till alla som har drabbats och drabbas av 
våld i nära relationer och sexuellt våld.  

 
• Kompetenshöjande insatser kring hedersrelaterat våld ska genomföras på förskolor och 

grundskolor. 
 

• Samverkan vid akuta våldshändelser i familjer med barn ska stärkas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Islandsprojektet ska användas som inspiration.   
 

• Staden ska arbeta för att grannsamverkan ska utvecklas genom att arbeta med metoden 
Huskurage. Genom att öka kunskapen om våld och civilkurage bland allmänheten kan 
flera bidra till att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld 
mot närstående.  
 

• Digital kvinnojour ska startas. Förföljelse, hot och kränkningar på nätet gentemot 
flickor och kvinnor är ett stort samhällsproblem. Digitaliseringen har möjliggjort för 
våldsutövare att kunna utöva sitt våld och förtryck genom nya arenor och metoder. 
Samtidigt innebär digitalisering att våldsutsatta kan hålla kontakt med sin omgivning 
och tidigare få hjälp och stöd. Staden ska i dialog och i samverkan med 
kvinnojourerna utreda och starta en digital kvinnojour. (+3mnkr) 
 

• Kvinnojourerna ska ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sitt arbete.  
 

• Sociala investeringsfonden och trygghetsfonden bidrar till en tryggare stad. Båda 
inrättades under förra mandatperioden. Sociala investeringsfonden syftar till att 
långsiktigt minska sociala problem genom att man göra tidiga och kunskapsbaserade 
insatser. Pengar från trygghetsfonden ska användas för att göra stadsmiljöåtgärder som 
förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel. 



Vår kritik mot det borgerliga förslaget 
Vi är i stort överens med Liberalerna som ansvarar för det sociala området. Insatser och 
förslag som föreslås är vi ofta överens om. Vår kritik mot Moderaterna och deras 
samarbetspartier kan sammanfattas till två områden.  

1) Skjutningarna har minskat i övriga Sverige men inte i Stockholmsregionen. Ändå har 
inte staden stärkt arbetet för att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. 
Istället för att använda sig av kommunala verktyg för att stoppa rekryteringar till 
gängen och den organiserade brottsligheten pekar styret på regeringen och vill att 
staten ska göra kommunens jobb.   

2) De gjorde stora nedskärningar i budgeten både år 2019 och år 2020 på skolan och det 
sociala området för att finansiera sina skattesänkningar. Vi menar att fina ord och 
tjusiga program inte räcker. Inte heller att de har anammat flera av våra förslag – det är 
resurser som behövs till förskolan, skolan och socialtjänsten. De satsar inte tillräckligt 
på de förbyggande verksamheterna.  
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